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Nowa wizualizacja
naszego pięknego rynku
W sobotni poranek ostatniego dnia
października, nasz rynek wzbogacił się
o bardzo gustowne i estetyczne elementy poprawiające wizerunek naszej
prastarej miejscowości. Włodowice
obchodzące swój Jubileusz 800 lecia,
mają teraz bardzo nowoczesny element wzmacniający naszą tożsamość
i dumę z ośmiu wieków naszej histo-

Konsultacje
w sprawie czystego
powietrza
strona
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rii. Wystrój rynku dotychczas występujący w białej kolorystyce mieni się
czerwienią i granatem napisu WŁODOWICE, a także stylizowanego herbu
naszej gminy. Ten drugi element jest
zakupiony w formie nagrody za zdobycie I miejsca w konkursie Starosty
Zawierciańskiego na najlepszą miejscowość powiatu zawierciańskiego.

Wyjątkowe
Mikołajki
strona
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Elementy te po zapadnięciu zmroku
błyszczą ledowym oświetleniem.
Nowa wizualizacja jest dedykowana
dla wszystkich mieszkańców naszej
gminy ale w sposób szczególny dla
dzieci i młodzieży, którzy już bardzo
chętnie wykonują sobie fotki selfie,
podkreślając swoją dumę i przywiązanie do naszej Małej Ojczyzny.

Program
„Wspieraj
Seniora”
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Szanowni mieszkańcy Gminy Włodowice!
Serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu i oddanie głosu na naszą gminę w rządowym projekcie
„Pod biało – czerwoną” realizowanym pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego, mającym na celu uhonorowanie Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny,
jak również godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką
w Bitwie Warszawskiej w 1920r.
Do dnia 11 listopada 2020r. ( do godz.23.59 ) oddaliście Państwo 322 głosy, dzięki czemu gmina Włodowice
znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu gmin z największą liczbą głosów poparcia w powiecie
zawierciańskim oraz na drugim miejscu w województwie śląskim. Pokazało to nasze przywiązanie do Polski
oraz do naszej Małej Ojczyzny. Pomimo, iż termin na oddawanie głosów został wydłużony do 31.12.2020r.
dalej utrzymujemy pierwsze i drugie miejsce.
Udzielone głosy poparcia z pewnością przyczynią się do umieszczenia w naszej Małej Ojczyźnie
masztu z flagą, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy.
Jeszcze raz dziękuję za Państwa patriotyczną postawę i dumę z bycia Polakami.
Lokalny Lider Projektu
Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Zakończenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020
W dniu 30.11.2020r. zakończyliśmy Powszechny Spis Rolny. Na terenie Gminy Włodowice spis
został zrealizowany w 100%. Obowiązkiem spisowym były objęte 322 gospodarstwa indywidualne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rolnikom za udział w spisie, Rachmistrzowi który realizował
spis na terenie naszej gminy oraz Rachmistrzom za przeprowadzenie wywiadów telefonicznych.
Gminny Komisarz Spisowy
Adam Szmukier
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Zgłoś!

Masz ciekawe hobby?
Piszesz wiersze,
albo coś zbierasz
i chcesz zaprezentować
swoją kolekcję.
Zgłoś się do nas
i podziel swoją pasją!
Zainteresowanych prosimy
o kontakt z Redakcją.
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Gmina przejmuje pałac od Skarbu Państwa
Na mocy uchwały Rady Gminy
Włodowice przyjętej z inicjatywy wójta gminy, po sporządzeniu
stosownego wniosku o przekazanie pałacu, Wojewoda Śląski swoim
zarządzeniem z dnia 27 października 2020r. udzielił zgody Staroście
Zawierciańskiemu na zbycie w drodze
darowizny na rzecz Gminy Włodowice części nieruchomości Skarbu
Państwa położonej we Włodowicach. Celem darowizny ujawnionym
w zarządzeniu jest ochrona i opieka
nad pałacem i parkiem, promocja
gminy, turystyki, kultury i współpraca z organizacjami pozarządowymi przy jednoczesnym zachowaniu
ogólnodostępnego charakteru nieruchomości. Cel darowizny powinien
być realizowany w sposób ciągły
zapewniając utrzymanie przedmiotu
darowizny w jak najlepszym stanie.
Natomiast wykonanie niezbędnych
prac i zaleceń konserwatora zabytków zostanie zrealizowane z podziałem na etapy i ma być zakończone
w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Fotografia z 1958 r. (trzy lata po pożarze)
Dodatkowo wojewoda zastrzega
sobie prawo odwołania darowizny
w przypadku niewykorzystania nieruchomości zgodnie z wytyczonymi
celami lub ich zaprzestaniem. Jeszcze w tym miesiącu zaplanowane

jest podpisanie aktu notarialnego
w wyniku którego Gmina Włodowice
stanie się prawowitym właścicielem
tej nieruchomości. To kolejny bardzo
jaskrawy akcent obchodów Jubileuszu Włodowic.

Nowe rozwiązanie komunikacyjne
w naszej gminie
Na początku grudnia odbyło się
w Urzędzie Gminy spotkanie robocze przedstawicieli Nadleśnictwa
Siewierz. Celem spotkania było omówienie idei budowy nowego odcinka
drogi łączącej Skałkę w rejonie rozlewni wód „Jura Skałka”, z drogą
powiatową Kopaniny - Myszków.
Przewidywany do wybudowania odcinek drogi będzie miał długość ok.
625 m i przebiegnie w całości przez
teren leśny. Obecnie jest tam tzw.
droga transportu leśnego utwardzona kruszywem. Wybudowanie drogi
z prawdziwego zdarzenia, z poboczami, odwodnieniem, o nawierzchni
bitumicznej, będzie idealnym rozwiązaniem, które w konsekwencji
zmniejszy ilość ciężkich samochodów przejeżdżających przez Skałkę,
a wywożących z rozlewni wyprodukowaną tam wodę. Rozwiązanie takie

w znakomity sposób skróci i ułatwi
drogę z Rudnik czy Skałki w kierunku Myszkowa i dalej (np. do Szpitala w Myszkowie czy do Częstochowy). Zadanie to jest skomplikowane,
z pewnością drogie i czasochłonne.

Niemniej na spotkaniu omówiono
formy i możliwości przejęcia gruntów
pod inwestycję, uzgodniono kierunki
działania, a także wyrażono wspólną
wolę budowy tej jakże społecznie
oczekiwanej drogi.
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Konsultacje w sprawie czystego powietrza
W dniu 19 października, na
zaproszenie wójta gminy do Włodowic przybył ekspert z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
który w naszym Gminnym Ośrodku
Kultury udzielał porad jak skorzystać z dotacji w ramach priorytetowego programu rządowego „Czyste

powietrze”. Wydarzenie spotkało
się o ogromnym zainteresowaniem
ze strony naszych mieszkańców. Ze
względu na ograniczone możliwości,
ponieważ eksperci na co dzień urzędują w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, spotkanie
zapisze się jako spory sukces organizatorski, ponieważ w jego trakcie

udzielonych zostało 45 konsultacji
oraz złożono 9 wniosków o dofinansowanie.
Niebawem uruchomiony zostanie punkt obsługi klienta w naszym
Urzędzie i nie trzeba będzie jeździć
do Katowic, aby pozyskać dofinansowanie w ramach tego programu.

Krzyż Jubileuszowy
Cenną inicjatywę dla uczczenia Jubileuszu 800 - lecia Włodowic podjął wójt naszej gminy Adam
Szmukier, który wraz z małżonką
Edytą ufundował krzyż przydrożny,
przy drodze wjazdowej do Włodowic
od kierunku Rudnik na tzw „esach”.
Dokładnie w miejscu gdzie wcześniej, w latach trzydziestych XX
w., posadowiony był i stał do chwili
obecnej poprzedni. Był on betonowy, ale obecnie mocno naruszony
zębem upływającego czasu nadawał się do natychmiastowej wymiany. Okazją stał się nasz Jubileusz,
gdzie dla podkreślenia szacunku dla
naszej chrześcijańskiej tożsamości,

jak również w trosce o piękno krajobrazu wymieniono stary na nowy.
Oczywiście wszystko za zgodą księdza Proboszcza Mariusza Walczyka.
Operacja została przeprowadzona
9 grudnia. Krzyż został wykonany
przez Czesława Maciążka, mistrza
ślusarstwa. Jest stalowy o wymiarach bardzo zbliżonych do poprzedniego, został ocynkowany i pokryty
farbą proszkową, natomiast korpus
Chrystusa wykonany z wysokiej jakości komponentu odpornego na działanie warunków atmosferycznych.
W betonowym cokole został umieszczono pojemnik z opisem tego wydarzenia.

Również w Rzędkowicach dobre zmiany
W ostatnim czasie strażacy z OSP
w Rzędkowicach bardzo intensywnie, w pocie czoła pracują w swojej
remizie, aby jeszcze bardziej ją
ufunkcjonalnić. Pozyskali dotację
z MSWiA na modernizację remiz wysokości 6500 zł, oraz dokładając
własne, wypracowane środki
finansowe wykonali kapitalny remont sufitu w sali głównej, likwidując bardzo uciążliwy filar na samym środku tej
sali. Dawny sufit z ciężkich
kasetonów zastąpiono bardzo
eleganckim i lekkim, w które
wkomponowane jest oświetlenie. W sali wykonano także
kanały wentylacyjne i pięknie

wymalowano ściany. Dodatkowo zdemontowano starą syrenę alarmową,
która wcześniej została zamieniona
na elektroniczną, lekką, energooszczędną i co najważniejsze głośniejszą. Uszczelniony został dach, eli-

minując miejscowe przecieki. Nie
oszczędzono pomieszczenia kuchennego, tam także zdemontowano stary
piec węglowy, część ściany wykładając nowymi płytkami. W tym stanie
remiza przygotowana jest do drugiego
etapu modernizacji – doposażenia za pieniądze, które druhowie pozyskują z LGD Perła Jury.
Ostateczny efekt widoczny
będzie w przyszłym roku. Strażacy którzy wyróżnili się zaangażowaniem w tym działaniu
to Piotr Machura, Krystian Bednarz, Mariusz Haładus, Włodzimierz Powązka, Michał Gosek,
Czesław Dydak oraz Stanisław
i Konrad Ibek.
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Projekt budżetu Gminy Włodowice
na 2021 rok w liczbach
Wójt Gminy Włodowice w połowie
listopada przedstawił projekt budżetu na 2021 rok Radnym Gminy Włodowice, mieszkańcom oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej. Dochody Gminy
Włodowice to kwota ponad 27 mln.
zł. , natomiast wydatki ponad 30 mln.
zł. Deficyt w wysokości 2,9 mln. zł.
zostanie pokryty przychodami oraz
kredytem.
Największe dochody sięgające
prawie 8 mln. zł. planuje się do pozyskania z udziału w podatku zarówno
od osób fizycznych jak i prawnych,
podatków od nieruchomości i innych.
Duży udział dochodów 1,5 mln. zł.
planuje się pozyskać ze środków UE.
Na oświatę Gmina Włodowice otrzyma
subwencje w wysokości 4,3 mln. zł.,
natomiast pozostała część subwencji
ogólnej to kwota 3 mln. zł. Dochody
na utrzymanie GOPS to kwota rzędu
6,8 mln. zł.
Na inwestycje, których jest zaplanowanych w 2021 roku aż 32, zabezpieczono środki w wysokości 5,3 mln.
zł. Z czego na wodociąg w sołectwie

Hucisko oraz kanalizację w sołectwie
Rudniki gmina planuje wydać 2,6
mln. zł (1,4 mln. zł to finansowanie
ze źródeł zewnętrznych - UE). Kwota
1,5 mln. zł. została zaplanowana na
dotacje do dróg powiatowych dla Starostwa Powiatowego, ponad 1,1 mln.
zł. na przebudowę drogi Włodowice –
Morsko, 80 tyś. zł. na projekt przebudowy drogi Włodowice -Parkoszowice,
reszta ok 300 tyś. zł. na chodniki przy
drogach powiatowych w sołectwach
Włodowice, Góra Włodowska, Rzędkowice, Zdów, Rudniki, Hucisko oraz
Morsko. W projekcie budżetu Gminy
Włodowice zabezpieczono również
środki w wysokości 350 tyś. zł. na
dotację celową dla sołectwa Góra
Włodowska na zakup samochodu
strażackiego. Oprócz wyżej wymienionych wydatków inwestycyjnych
planowanych jest również szereg
mniejszych jak projekt wymiany
instalacji elektryczne w Szkole Podstawowej we Włodowicach, projekty
dróg gminnych w Morsku, Skałce, projekt punktu przesiadkowego w Rudni-

kach, wyposażenie Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
zakup zamiatarki ulicznej czy traktorka ogrodniczego.
Koszt
utrzymania
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota
7,9 mln. zł , z czego 5 mln. zł to
wydatki na tzw. 500+, 300+. Pozostała kwota zostanie przeznaczona
na świadczenia rodzinne, alimentacyjne , wspieranie rodziny, pomoc
społeczna oraz koszt utrzymania jednostki. Przewidywany koszt utrzymania placówek oświatowych w Gminie
Włodowice to ponad 7,8 mln. zł. Na
gospodarkę odpadami komunalnymi
Gmina Włodowice w 2021 roku planuje wydać 1,7 mln. zł. Na dotację
podmiotową na kulturę zabezpieczono środki w wysokości 350 tyś zł.
W projekcie budżetu gminy znalazły
się także dotacje dla kultury fizycznej jak i ochrony dziedzictwa narodowego. Szczegółowy projekt budżetu
dostępny jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Włodowice,
zapraszam do lektury.

Metamorfoza remizy w Zdowie
Z początkiem roku strażacy ze Zdowa podjęli inicjatywę
remontu kuchni w swojej remizie. Działania rozpoczęli od
złożenia wniosku do LGD Perła
Jury pod nazwą „Doposażenie
i adaptacja pomieszczeń zaplecza kuchennego przy świetlicy
w miejscowości Zdów”. Aplikowali o kwotę 26,500 zł. Bardzo
dobrze umotywowany wniosek
został pozytywnie zaopiniowany i we wrześniu druhowie
realizowali już zakupy bardzo profesjonalnego wyposażenia kuchni,
takiego jak między innymi: patelnia
gastronomiczna, szafa chłodnicza,
zamrażarka, taboret gazowy, kuchnia gazowa 6-palnikowa, ociekacz
i regał. Działania zostały ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb miesz-

kańców celem organizacji imprez dla
społeczności lokalnej w nowoczesnych i komfortowych warunkach.
Mają one także przyczynić się do
rozwoju oraz poszerzenia oferty kulturalnej jak również poprawy wizerunku miejscowości Zdów, naszej
Gminy, a nawet całego obszaru

Lokalnej Grupy Działania „Perła
Jury”, jest to także wyśmienity element promocji naszego
regionu. Zmiany w obiekcie to
nie tylko zakupy wyposażenia,ale także ciężka praca przy
remoncie pomieszczeń. Strażacy, panie z KGW Borowianki
w Zdowie oraz Sołtys Zdowa
bardzo aktywnie włączyli się do
tego wielkiego dzieła odnowy
kuchni oraz pomieszczeń przyległych. Mistrzowsko wymalowano ściany, podłogi wyłożono kafelkami i panelami. Część materiałów
remontowych zakupiła gmina, pozostałe zakupione zostały przez KGW
Borowianki i Sołtysa Zdowa. Szacunek dla wszystkich osób zaangażowanych w remont i podziękowanie za
wzorową obywatelską postawę.
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Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Naprawa i modernizacja Radiowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania DSP-50 oraz terminala GSM
- SMS E-remiza w Gminie Włodowice rozpoczęła się w październiku br.
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę i ocenę aktualnego
stanu wyposażenia i funkcjonowania
gminnego systemu alarmowego, urządzeń radiowych oraz syren mechanicznych/elektronicznych. Sprawność,
niezawodność działania i sterowania
radiowego systemu alarmowego to
podstawowy element w całościowym
systemie powszechnym bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Obecnie 5
syren alarmowych w Gminie Włodowice uruchamiane są drogą radiową
z Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Zawierciu – Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej, wpływa to zdecydowanie
na skrócenie czasu wyjazdu do akcji,
dyspozycyjność i zdolność do działań ratowniczych naszych Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
W pierwszej kolejności w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
we Włodowicach – jednostce wcho-

dzącej w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego (jednostce
o podwyższonej gotowości i stopniu
wyposażenia ratowniczego) zmodernizowano i wykonano następujące prace
w powszechnym systemie ostrzegania
i alarmowania;
• modernizację szafy i urządzenia sterowania radiowego syreną elektroniczną DSE-600S
• naprawę generatora syreny GSE-24M
oraz wymianę przetworników głośnikowych,
• wymianę akumulatorów bezobsługowych,
• montaż nadajnika i modułu komunikacji; Jednostka OSP we Włodowicach posiada możliwość przekazywania komunikatów, ostrzeżeń BMS
głosowych dla ludności w promieniu
do 1000 m. w sytuacji zagrożeń,
• przedłużenie o 2,5 m masztu syreny
i anteny z odgromnikiem (poprawiając min. warunki propagacyjne
transmisji fal radiowych, sygnału,
akustyki dźwiękowej syreny elektronicznej w promieniu do 1500m,
• naprawę terminala GSM czyli systemu
telefonicznego
przesyła-

nia powiadomień SMS, E-remiza;
(po zaalarmowaniu jednostki OSP
za pomocą systemu alarmowania
DSP-50 ze Stanowiska Kierowania
Komendy Powiatowej Państwowej
w Zawierciu następuje automatyczne - równoległe wysłanie powiadomień tzw. okna- SMS, przekazane
przez oficera dyżurnego na telefon
komórkowy strażakom do akcji,
pożaru itp. – czyli wysłania określonej dyspozycji do wyjazdu.
W kolejnym etapie modernizacji
gminnego systemu alarmowego planuje się doposażenie w centralę bazową
(gminną) MMB-4000 sterowania syrenami z poziomu gminnego, modernizowane będą także systemy radiowe
DSP-50 pozostałych jednostek OSP
w naszej gminie. Właściwe wykorzystanie obecnego potencjału osobowego dh. Strażaków, dobrego stanu
technicznego pojazdów pożarniczych
oraz wyposażenia sprzętowego remiz
to podstawowy cel naszego działania
– wspólnego bezpieczeństwa.
Szef OC Gminy
Adam Szmukier

Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach
Gminna Biblioteka Publiczna
we Włodowicach jest samorządową
instytucją kultury, która służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz współdziała
w upowszechnianiu wiedzy i rozwoju
kultury na terenie naszej gminy.
Każdy
bibliotekarz
chętnie
widziałby tłumy czytelników przeglądających książki na półkach i czekających w kolejce na ich wypożyczenie.
Niestety pandemia ogranicza lub
uniemożliwia normalne korzystanie
z biblioteki.
Z naszej strony staramy się jak
najbardziej, działając oczywiście
w oparciu i realizując wytyczne
Biblioteki Narodowej, wyjść naprze-

ciw naszym czytelnikom i umożliwić
w miarę normalne funkcjonowanie.
Biblioteka cały czas działa
i przyjmuje czytelników, na określonych i bezpiecznych zasadach.
W tym roku,wykonaliśmy prace
konserwacyjne i wymieniliśmy stare
regały, uzupełniamy na bieżąco katalog książek,uczestniczymy w szkoleniach bibliotecznych podnosząc
swoje kwalifikacje.
Uczestniczymy w kampanii: „Mała
książka - wielki człowiek”, która
korzystnie wpływa na rozwój dziecka
i promuje czytelnictwo. Uczestnicy
projektu otrzymują wyprawki czytelnicze.
Gminna Biblioteka Publiczna we
Włodowicach i jej filia w Rudnikach

w 2020r. wzbogaciły swój księgozbiór
o 420 książek. Wśród nich są nowości, lektury oraz pozycje szczególnie
poszukiwane przez naszych czytelników. Przy zamówieniu książek były
uwzględniane propozycje mieszkańców naszej gminy.
Biblioteka otrzymała dotację
w wysokości 3230 zł w ramach Programu Wieloletniego - „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Z własnej dotacji GBP, wydano 6 tys
zł, na zakup nowych woluminów.
Zapraszamy mieszkańców do
korzystania z księgozbioru naszej
Biblioteki.
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy naszej pięknej
Gminy Włodowice,
Dobiega końca rok 2020, to pod każdym względem
wyjątkowy i niepowtarzalny okres czasu.
Z jednej strony Jubileusz wydarzenia które miało
miejsce 800 lat temu, w klasztorze Kanoników w Mstowie,
gdzie po raz pierwszy w pergaminie uposażeniowym wymieniona
została nazwa książęcych wsi Włodowice i Morsko
– powód do radości i dumy, z drugiej jednak strony
pandemia która daje się nam uciążliwie we znaki,
niepokoi i przygnębia.
U schyłku kończącego się właśnie roku, a może nade wszystko
z rozpoczynającym się już za chwilę Nowym Rokiem 2021,
pragniemy życzyć wszystkim naszym mieszkańcom, aby wszelkie
obawy poszły w zapomnienie, a wszechobecny koronawirus został
przez ludzkość ujarzmiony i abyśmy tym samym zaczęli żyć
bezpiecznie, pełną piersią, bez maseczek i pandemicznych ograniczeń.
Życzymy także Państwu wspaniałego zdrowia, spełnienia wszelkich,
najbardziej ambitnych planów, satysfakcji z własnych dokonań,
życzliwych ludzi wokół siebie a także błogosławieństwa
Dzieciątka Jezus.

Przewodniczący Rady Gminy Włodowice
Stanisław Ibek
wraz z Radnymi Rady Gminy Włodowice

Wójt Gminy Włodowice
Adam B. Szmukier
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Wyjątkowe Mikołajki
Tegoroczna impreza mikołajkowa pod każdym względem znacznie
odbiegała od dotychczas organizowanych uroczystości. Z powodu pandemii została zorganizowana na wolnej
przestrzeni, na idealnie do tego pasującym, odnowionym rynku we Włodowicach. Na zaproszenie Dyrektor
GOK-u oraz Wójta Gminy Włodowice,
w piątkowe popołudnie, dokładnie
na 15:30 na rynek przyjechał długo
wyczekiwany gość Święty Mikołaj,
gdzie został owacyjnie przyjęty przez
tłumy naszych milusińskich. Przybyły
bardzo grzeczne dzieci wraz ze swoimi
opiekunami. Atrakcji było dużo, na
każde dziecko czekał słodki upominek,
a dorośli od wójta otrzymali gustowny, funkcjonalny tzw. komin z jubile-

uszowym logo. Wszystkie dzieci mogły
sobie zrobić fotkę ze św. Mikołajem
siedząc na przepięknej jubileuszowej
ławce. Niesamowitą atrakcją okazał

się przejazd dwukonną mikołajową
bryczką wokół rynku. Okazuje się, że
dzieciaki i ich opiekunowie bardzo
pragnęli wyjścia z domu i spotkania ze
znajomymi. Oczywiście wszyscy starali się zachować i przestrzegać zasad
wynikających z reżimu sanitarnego.
Ponadto w poniedziałkowy poranek
św. Mikołaj przybył do przedszkola we
Włodowicach, Oddziału Przedszkolnego w Rudnikach i Zdowie. Prezenty
w postaci zabawek dzieciakom przekazali Radni Rady Gminy z Włodowic,
Morska, Kopanin i Zdowa. Nasz Gość
spełnił marzenia wielu dzieci wywołując uśmiech na twarzach. Radość
dzieci to bezcenne przeżycie. Mikołaja zaproszono do wspólnej zabawy
i świętowania za rok.

Morsko też świętuje
Oprócz
Włodowic,
w pergaminie uposażeniowym
biskup krakowski Iwo Szawłowicz Odrowąż, wydanym 25
grudnia 1220 roku wymienia
także książęcą wieś Morsko. Co
prawda uroczystości związane
z tą datą obchodzono znacznie
wcześniej, w sierpniu 2018 r.
Połączono je z uroczystością
obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także poświęceniem
nowo zakupionego wozu strażackiego
dla tamtejszej Jednostki OSP. Wówczas odsłonięto przy remizie tablicę pamiątkową oraz zamurowano

list do przyszłych pokoleń w kapsule
czasu. Obecnie gdy dzień osiemsetlecia zbliża się, tak jak zbliża się Boże
Narodzenie, z inicjatywy Radnej Rady

Gminy Włodowice - Emili Stróżeckej, Sołtys Sołectwa Morsko
- Dagmary Derdoń-Wicepolskiej i Wójta Gminy Włodowice postanowiono wykonać
gustowną, przydrożną tablicę
informującą tzw. witacz. Dla
młodzieży ufundowano kosz do
gry w koszykówkę, instalując
go przed remizą, natomiast
dla mieszkańców zakupione
zostały gustowne parasole
z napisem upamiętniającym
Jubileusz. To właśnie mieszkańcy
jubileuszowego Morska eksponujący
taki gadżet będą najlepszymi ambasadorami naszego Jubileuszu.

Termomodernizacja zakończona
Zakończono prace budowlane i rozliczono dotację pozyskaną na termomodernizację dwóch
budynków: byłej Szkoły Podstawowej w Rzędkowicach oraz Zakładu
Usług Komunalnych we Włodowicach. Oba budynki gruntownie, od
fundamentu w ziemi aż po dach,

wyremontowano, ocieplając grubą
warstwą styropianu. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
ocieplono dachy i stropodach,
wymieniono systemy centralnego
ogrzewania włącznie z montażem
nowoczesnych pieców. Projekty te
zrealizowano w celu zwiększenia

efektywności energetycznej w sektorze publicznym, co przyczynia się
do poprawy jakości stanu środowiska naturalnego na terenie naszej
Gminy. Wartość projektów wyniosła
1304827 zł., z czego dofinansowanie ze środków pomocowych stanowi 806 8095 zł.
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Finalizacja wieloletnich zmagań
Z końcem października zakończona została budowa chodnika wzdłuż
ulicy Świerkowej w Skałce. Chodnik
budowany był etapami, zgodnie ze
środkami jakie na dany rok mieszkańcy przeznaczali na jego budowę
w ramach funduszu sołeckiego. Przez
wiele kolejnych lat, krótkimi odcin-

kami projektowano i realizowano
jego budowę. Tak było do zeszłego
roku, wówczas we wrześniu 2019
roku na zebraniu wiejskim, na wniosek Sołtysa Sołectwa Kopaniny Skałka
Wojciecha Kazaneckiego podjęto
uchwałę o budowie kolejnego odcinku, a także o przeznaczeniu dodatko-

wych pieniędzy z budżetu gminnego,
żeby wreszcie zakończyć rekordowo
długo trwającą społecznie oczekiwaną inwestycję. W sumie zbudowano chodnik o łącznej długości 785,5
metra, z czego w roku bieżącym310
metrów. Tegoroczna inwestycja kosztowała129 825 zł.

Działanie Kół Gospodyń Wiejskich
w okresie pandemii
Koła gospodyń wiejskich to organizacje intensywnie wspierające rozwój
obszarów, na których działają i aktywizujące lokalne społeczności, niestety w obecnym czasie jest to bardzo
trudne. Panie zmieniły kierunek
swoich działań i działając w odmiennej rzeczywistości wyznaczyły nowe
kierunki swojej aktywności.
Szycie maseczek dla seniorów
i pomoc potrzebującym - to zajęcia,
jakim w czasie pandemii poświęciły się niektóre Koła Gospodyń Wiejskich. Choć czas kwarantanny osłabił
ich codzienną aktywność, polegającą
między innymi na podtrzymywaniu
lokalnych tradycji, to znalazły dla
siebie inne pola działań.
Najmłodsze KGW Borowianki ze
Zdowa, uczestniczyło 24 października w Żarnowcu w „Międzygminnym przeglądzie pieśni ludowych
- Jesienne róże”, zorganizowanym
przez LGD Perła Jury, pod patronatem

Wójta Gminy Żarnowiec oraz Dziennika Zachodniego. Panie wykonywały
piosenki takie jak: „Zielona lipka”,

„W moim ogródeczku” i „Sarna”.
Projekt miał na celu zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu,
promocję kultury ludowej, ochronę
gwary i języka regionalnego, integrację KGW, a także pogłębienie więzów
współpracy środowisk wiejskich.
Nasze reprezentantki dały kunsztowny popis wokalny podbijając serca
jurorów. Borowianki wróciły z Żarnowca bardzo usatysfakcjonowane,
a wywalczoną kwotę pieniężną w całości przeznaczyły na zakup materiału,

który wykorzystały na zasłony okienne w remizie.
Koło Gospodyń Wiejskich z Włodowic w dniach 13-14 października
wzięło udział w wycieczce: „Śladami
kultury beskidzkiej”,panie zwiedzały
Muzeum Koronki i Bacówkę w Koniakowie. Podczas wycieczki odbyły się
kreatywne warsztaty w pracowni
artystycznej we wsi Radziechowy.
Z gliny uczestniczki projektu lepiły
naczynia użytkowe i artystyczne.
Warsztaty pomogły paniom rozwinąć nową pasję,wzmocnić wrażliwość na otaczający świat często
niedostrzegany w wirze zajęć dnia
codziennego. Twórcza praca pomogła
w wyrażeniu wewnętrznych stanów
uczuciowych środkami plastycznymi.
Warsztaty sprzyjały rozwojowi
inwencji twórczej i poczuciu własnej
wartości, a cały proces tworzenia
dał radość i satysfakcję, że się jest
twórcą.

PSZOK – cóż to takiego?
W pierwszej dekadzie grudnia br.
zakończona została budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego we Włodowicach przy ul. Robotniczej w miejscu,
gdzie dawniej Gminna Spółdzielnia
prowadziła Punkt Skupu Zwierząt
Rzeźnych. To miejsce zlokalizowane
bardzo dogodnie, w centrum naszej
gminy, dobrze skomunikowane i co
bardzo ważne, posiadające stosow-

ne przeznaczenie zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Obecnie zakończony
etap budowy, czeka nas następnie
zakup wyposażenia czyli kontenerów i pojemników, a także uzyskanie
odpowiednich uzgodnień i pozwoleń. Po zakończenie tego procesu
każdy z naszych mieszkańców będzie
mógł samodzielnie oddawać do niego
między innymi takie odpady jak,

zużyte opony, akumulatory, odpady
budowlane i rozbiórkowe, tekstylia,
odzież, meble, sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Posiadanie takiego
punktu jest ustawowym obowiązkiem
każdej gminy. Nasz będzie bardzo
nowoczesny, dobrze wyposażony
i zmonitorowany. Koszt jego budowy
wyniósł 550 000 zł, środki na jego
budowę nasza gmina pozyskała z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
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Nestor myślistwa w Gminie Włodowice
W ośmiu wiekach naszej historii
z całą pewnością polowanie na dziką
zwierzynę było bardzo popularne
w regionie. Początkowo myślistwo było
domeną arystokracji, ale z czasem
mogli się nim parać zwykli ludzie.
Nasza okolica porośnięta była lasami
a dawniej nawet puszczą, co sprzyjało życiu i rozwojowi wielu gatunków
dzikich zwierząt. Celem zaakcentowania tego prastarego zajęcia rozmawiamy z panem Andrzejem Strugiem, nestorem myślistwa w naszej
gminie. Bo chociaż na tym terenie
swoje okręgi łowieckie mają aż cztery
Koła Łowieckie, to Pan Andrzej jest
najstarszy zarówno wiekiem, ma 83
lata jak również stażem. Od 51 lat
nieprzerwanie uczestniczy w polowaniach. Jak wspomina już od wczesnej
młodości, gdy jeszcze zamieszkiwał
w rejonie Biłgoraju, zawsze pasjonowało go strzelectwo. Swoją pasję mógł
dopiero ziścić jako nasz mieszkaniec.
Początkowo wstąpił do Koła w Łazach,
aby móc polować w rejonie Markowizny i Józefowa. Wspomina że dzik,
który obecnie jest plagą, wówczas był
wielką rzadkością. Najczęściej polowało się na zające, które wyłapywano
do siatek naciągniętych na kołkach na
przestrzeni do 500 metrów. Obszarem
obfitującym w te zwierzęta były pola
w rejonie Kolcówek we Włodowicach.
Nagonka pędziła je w rejon zastawionych sieci, które żywe były cenionym
materiałem eksportowym. Koło nieźle
na tym mogło zarabiać. Polowano

także na lisy, sarny, dzikie kaczki,
bażanty i kuropatwy. Lisy były bardzo
cenionym trofeum, ponieważ wśród
pań panowała moda na kołnierz z lisa.
Myśliwi zawsze dokarmiali dziką zwierzynę aby mogła ona przetrwać ciężki
okres zimowy. Najważniejszym polowaniem było to, w okolicach wigilii,
gdzie myśliwi pragnęli upolować coś
wyjątkowego na stół świąteczny. Dom
naszego rozmówcy był miejscem gdzie
spotykano się przed wyjściem na łów
i po powrocie z polowania. U niego na
zakończenie łowów przez długie lata
przyrządzano z upolowanej zwierzyny
różne przysmaki, zaś w jego stodole
przechowywane były różnorakie produkty służące do dokarmiania. Zboże,

nasiona, siano, marchew czy buraki,
a nawet kostki soli stale były tu dowożone, a następnie systematycznie,
w zorganizowany sposób rozwożone do
miejsc, ulubionych przez zwierzynę.
Pan Andrzej bardzo pozytywnie ocenia
działalność myśliwych w naszym rejonie. Nasz rozmówca jest osobą niezwykle energiczną, pogodną i życzliwą, wykazuje się świetną pamięcią
i samodzielnością. Pomimo nie najmłodszego wieku nadal użytkuje
swój samochód. Jednak jako myśliwy,
posiadający dubeltówkę marki „IŻ”, tę
samą od początku swojego myślistwa,
coraz mniej jej używa, tłumacząc to
względami bezpieczeństwa. Darz Bór
naszym myśliwym.

Namiot i parasole
W sobotni poranek 21 listopada został przekazany namiot
wystawienniczy z okolicznościowym napisem „Sołectwo Parkoszowice, Gmina Włodowice”,
z herbem gminy, jak również
parasole upamiętniające jubileusz 800 – lecie Włodowic. Beneficjentami są mieszkańcy sołectwa
Parkoszowice, zarówno gospodynie
z KGW jak również tamtejsi strażacy. Bezwzględnie z całą pewnością
te materiały przydadzą się do infor-

mowania społeczności lokalnej oraz
gości o walorach naszego obszaru, a także wzmocnią tożsamość
mieszkańców ze swoją Małą Ojczyzną. Przedmioty zostały osobiście

dostarczone i przekazane przez
wójta gminy, natomiast odbioru
podjęli się Sołtys Parkoszowic
– Maria Kwiatkowska, Przewodnicząca KGW Wiesława Biała,
Radna Rady Gminy Włodowice
Anna Papaj. Ze strony strażaków
wystąpił skarbnik OSP Ryszard
Kwiatkowski,oraz wielu mieszkańców Parkoszowic. Zakupu dokonano
z pozyskanych środków z LGD „Perła
Jury”, w ramach grantu „Działania
promujące Gminę Włodowice”.
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Program „Wspieraj Seniora”
Gmina Włodowice przystąpiła do
realizacji usługi wsparcia na rzecz
Seniorów w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020. Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,
którzy w stanie epidemii zdecydują
się na pozostanie w domu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach realizuje
program polegający w szczególności
na dostarczaniu Seniorom zakupów
obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej.
Jak skorzystać z Programu?
1. Osoba starsza w wieku 70 lat
i więcej, która zdecyduje się pozo-

stać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na
ogólnopolską infolinię uruchomioną
w ramach programu Solidarnościowy
Korpus Wspierania Seniorów.

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie
przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej
przez system Centralnej Aplikacji
Statystycznej.

Numer telefonu na infolinie:
22 505 11 11

3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie
z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie
i ustala usługę wsparcia, która ma
polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów,
obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze,
środki higieny osobistej.
Zapraszamy Seniorów do skorzystania z pomocy i pozostania w domu.
KOSZTY ZAKUPÓW POKRYWA
SENIOR.

Osoby starsze potrzebujące pomocy
i wsparcia ze strony pracowników
socjalnych mogą dzwonić bezpośrednio na numer telefonu Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodowicach.
Numery telefonów do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej:
34/315 30 49
503 769 564

Pani Naczelnik na zasłużonej emeryturze
Z dniem 27 listopada odeszła na zasłużoną
emeryturę Pani Bogumiła Opiekulska - Naczelnik
Urzędu Pocztowego we Włodowicach. To osoba,
która całe swoje zawodowe życie związała
z Pocztą. Ogółem w tym zawodzie przepracowała 39 lat z czego przez ostatnich 20 lat była
nieprzerwanie Naczelnikiem UP we Włodowicach. Dała się poznać od najlepszej strony, jako
profesjonalistka oraz osoba niezwykle uczynna,
pracowita i życzliwa. Jej niezłomna postawa
przyczyniła się w 2011r. do zaniechania likwidacji Urzędu Pocztowego we Włodowicach, kiedy
ówczesne władze usiłowały przekształcić go
w Punkt Obsługi Klienta. Dziękujemy za wzorową służbę, życząc zdrowia i samych pogodnych
dni na emeryturze.

Jedyne takie mistrzostwa
Pomimo pandemii, po uzyskaniu
stosownych zgód, postanowiono zorganizować na terenie naszej gminy
Mistrzostwa Polski LZS w Kolarstwie
Przełajowym. Odbyły się w idealnym miejscu i doskonałych warunkach pogodowych. Rejon hotelu Orle
Gniazdo w Hucisku oraz bardzo ciepły,
pierwszy weekend grudnia były gwarantem doskonałej imprezy. Gdy do

tego dodać kunszt organizatorski
Andrzeja Chmurzewskiego, który od
ponad dwudziestu lat w naszym regionie organizuje podobne imprezy to
można stwierdzić że uczczenie jubileuszu 800 - lecia Włodowic na sportowo było widowiskowe, niezapomniane, po prostu wspaniałe. To przecież
jedyna sportowa impreza która odbyła
się u nas w tym roku i to tak wyso-

kiej rangi. Wszyscy, zarówno zawodnicy których w różnych kategoriach
wystartowało ponad 240, działacze
i liczni kibice byli bardzo zadowoleni.
Wójt Gminy Włodowice, który wydarzenie objął honorowym patronatem
serdecznie pogratulował i podziękował panu Andrzejowi za uświetnienie
Jubileuszu, wręczając okolicznościowy medal 800-lecia Włodowic.
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Chwile z naszej historii zachować
od zapomnienia...

Montaż krzyża przy ulicy Krakowskiej, lata 30 XX wieku.
W centrum stoi ksiądz Aleksander Witczak.
Zachęcamy posiadaczy starych fotografii do udostępnienia ich w celu publikacji.
Gwarantujemy zwrot oryginału. Prosimy o kontakt z Redakcją.

Oryginalna ławka
Współcześnie, jak świat długi
i szeroki, panuje swoista moda
na stawianie różnorakich ławek
pamiątkowych, upamiętniających
różnorakie osoby, miejsca czy wydarzenia. I w naszych Włodowicach nie
możemy odbiegać od ogólnoświatowego trendu. A okazją jest oczywiście uczczenie i upamiętnienie
naszego Jubileuszu 800-lecia Włodowic. Miejsce do wyeksponowania
takiej ławki może być tylko jedno.
Oczywiście jest to nasz rynek, w rejonie płyty herbowej. Ławka została wykonana z dębowych balików
i żeliwnych nóg z podłokietnikiem.
Napis okolicznościowy wykonany
został w myszkowskiej pracowni,
natomiast samą ławkę wykonał nasz
mieszkaniec – mistrz stolarski Aleksander Drab zamieszkały w Skałce.

Obecnie ławka przechowywana jest
w eksponowanym miejscu w naszym

urzędzie, natomiast wiosną zostanie
posadowiona na płycie rynku.

